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  هاب شاه محمد وه ...  وه رانه زووی گه  و ئاره روانی چاوه  له نوان رکوک که
  

کانی  که هیدوا ک له هی  ته سه نی کوردی وده هییی نوان ال ن کشهیتر وره رکوک گه شاری که
 خۆی که، غدا تی به سه ی ده وستانه وڵ وهه و هه ر ئه به ش له مه ئه،  غدا بووه تی به سه ده
.  وه گرته  ده  م شاره تی ئه هیی کوردستان ی ناسنامه وه نهیو سرب یعر ی ته  پرۆسه له
و  راقی تازهیتی ع وه زراندنی ده ان دامهیکان  کۆنه وه ک نه روه هه، غدا تدارانی به سه ده

ی  ردوامی پرۆسه ڵ زانی بۆ به  هه  به که ر وتانی ناوچه سه ان بهیشکردنی کوردستان دابه
  . بکردنی کوردستان ره عه به
  انکرد بهیست پاشان ده، ی موسب کردنی شار ره عه انکرد بهیست هچری د تا به ره سه له

،  غدای تازه تدارانی به سه ده. کانی تر رکوک وناوچه بکردنی شاری که ره عه ی به پرۆسه
رکوک  شاری که یفگرا ئابووری و جهگرنگی  ان بهیست ههان یاسکانی س موو هزه هه به

موو هزکی   هه هیبۆ،   کردن و سنجار وزۆر شۆنی ترییق ک خانه  وه تریکانی وناوچه
  . رکوک ب کردنی که ره عه ی به کارهنا بۆ پرۆسه  بهانی خۆربازی  سه اسی وهیس، ئابووری

ب کردنی  ره عه ی به اتر پرۆسهیغدا ز کانی تری پشووی به موو ژرمه هه  له عس که رژمی به
تی  هی کوردستانو م شاره کی ئه ی بۆ خه ن کشهییتر وره گه، برد ده روه رکوکی به که
کی زۆری ب ره و هنانی عه م شاره  ئهرکردنی کوردکی زۆری ده ش بهیو ئه، رووستکرد ده

ر  هرامب  به که او ناوچهینگی دن  بده رگرتن له  سوود وه شی به م کاره ئه، کانی تر بۆی ناوچه
  ی که  هاوردانه به ره  عه که و خه ی ئهی پاشان ئاماده، نجامدا  ئهب کردن ره عه ی به پرۆسه

ر خاکی  سه ستگرتن به پناو ده  ژرپ له ان خستبووهیتکان هی مرۆڤا وشته موو ره ژدان وههیو
  . کی کورد خه

رکوک  تر کهی ئ دا بوون که ره وباوه کی کورد وچاودران له  خه زۆر له، عس پاش رووخانی به
 ج  وه رنه گه  ده هی ش هه بی هاورده ره رچی عه شی کوردستان وهه  باوه وه کجاری دته هی  به

راقی یناو عی  اسکانی تازهی س وستی هزه کان وهه م رووداوه به، انیوشونی خۆ
نی یری شۆڤییر ب به لهش  انهم هز ئه،  وه درۆخسته ی به انهیم راست  ئهمانی کوردی هاوپه

ان یرکوک کی شاری که وه رانه گهک و وه کردنهیئاسامو  تی هه هیان دژاینی خۆی وئای وه ته نه
  . شی کوردستان کرد بۆ باوه

نی یر شۆڤییاسیکانی تری کۆنی بی س موو هزه راق و ههیی ناو ع  تازانه هیاسی س م هزه ئه
ان یش وسته م هه له، شی کوردستان ن بۆ باوه بوون وهه رکوک ی که وه رانه گه تووندی دژ به به

  . ن مانه ان ئهینی گرنگتر رگرت که ک وه له سه ند مه  چه ان لهیسوود
 ناب  که، کان هاورده  به ره عهرکوک و ی که ر کشه رامبه کا بهیمر وستی ئه هه -1
رکردنی  سه  چاره ت به باره بت سه ههوتنک   و رکهتک هیوئال  ستهیربکرن و پو روا ده هه
 .  هی م کشه ئه
ک  وه، کی کورد خه  دژ به وروپشت که  دهندی وتانی وستی هه  هه -2
رکوک  تی که هیر کوردستان رامبه بی وئران به ره وتانی عه، ایکانی تورک زمهیمال که
 . رمی کوردستان ی بۆ هه وه رانه وگه

ردوو  ت هه بهیتا به، رکوک ی که ڵ کشه گه کان له کوردستان نه هیکردنی ال له مامه -3
کانی تر  ب کراوهیعر  ته رکوک وناوچه ی که  کشه کات رازی بوون که، تی کوردی سه ده

پاشان جارکی تر دووابخرت ، راقییمانی ع رله ت وپه دوابخرت بۆ درووست کردنی حکومه
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رمی  ڵ هه گه کگرتن له هیان ی  وه نه بکرت بۆ ما که  شاره  و راپرسک له2007بۆ سای 
ڵ کردن  اتر کاربکات بۆ پوچهی ز بی کرد که ره نی عه هی ال ش وای له مه ئه، کوردستان

ی کورد   کاتکدا ئمه له، منن سه  ده م شاره تی ئه هیی کوردستان گانه و به ختکردنی ئه وسه
 .  روو نهی  بخه م شاره تی ئه هی بۆ کوردستان گه  به هی ن وه ستکمان بهیچ پویه
ن   ده که، رکوک ی که  کشه ت به باره راق سهیبکانی ناو ع ره  عه وستی هزه هه -4
ن بۆ  که ی ده وه رانه گه ان کار بۆ نهیمووش هه،  ک کوردستانی  نه هیراقیرکوک شارکی ع که
  ب چونکهیعر ی ته ه پرۆس ئاگان له ان بهیموو کاتکدا هه له، رمی کوردستان ر هه سه

 .  هیی زۆر کۆن ن مژۆکه
   کردووهرکوک پارزگای که وانی و نی شاره نجومه  ئهتی سه ده  وای له وه ره ی سه انهیم هۆ ئه
وتۆ بۆ  گۆرانکاری ئهان ، ی انهی وئازاستیاری پویچ جۆرک بریه توان به  نه که

  ئاسانی وب کشه کان به رکراوه  ده وردهی ک وه رکوک بدات بۆ ئه ی باری که وه ئاسایکردنه
  . انیر ج وشونی خۆ  سه وه رنه بگه
و  بژاردنکی ئازادانه رگای هه له  کهرکوک هپارزگای کوانی و نی شاره نجومه ئه
تی کوردی  سه ردوو ده کانی هه ارهیی بر ته سه واوی وابه ته به، رکار  سه   هاتۆته  انهیموکراسید

ن   بده هی کوردستان م شاره ی ئه وه نگاوک بۆ ئاسایکردنه چ ههیاکوو ئستا ناتوانن هت،  هبوون
  .   کوردکه ته سه ردوو ده اری ههی بۆ بۆچوون وب وه رانه ب گه

ک خۆی  روه هه،  هی وروپشیئ هه رکوک وده ی ناو شاری که ب کراوانه ره عه  به و ناوچه موو ئه هه
  به ره ستگرتنی عه ان دهیبی  ره عه بت به  کان قامه و شه ناوی ناوچه ی  وه له مانه،  وه ته وهما

 کان ب کراوه ره عه  به ی ناوی ناوچه وه مانه.  م شاره زگاکانی ئه ر دامووده سه کان به هاورده
 دروست  م شاره تی ئه هیرۆژ بۆ کوردستان پاشه  له وره کی گه ک خۆی کشه  وهکان قامه وشه
،   هی کوردستانی ن م شاره  ئه بی که ره نی عه هیکی باش بۆ ال گه  به بته  دهپاشان، کات ده
  .  ننیی نشب ره ن وعهییب ره عه  که هی قامانه و شه و ناوچه موو ئه ش هه گه به

 بۆ  وره  گهکی هۆی کشه  ته  بووه بی هاورده ره ست عه ده داری بهیتی ئ سه ی ده وه مانه
بت بۆسر  کان  کورده نده ی کارمه وه رانه گه رگای  چی له،  وه نکه هیموو ال هه کی کورد له خه

ی  وه رانه  و گه کوردکان ی قوتابخانه وه ان بۆ کردنه، یبکاری  بۆ رزگاربوون لهانیکاری خۆ 
  .  م شاره زمانی کوردی له جۆری خۆندن به

ی بۆ  کشه، وان  ئهیینگ هیندێ ال و هه ب هاورده ره عهست  ده زگاکان به ی دامووده وه مانه
ان یهاندان  به  هاوردانه به ره و عه و ئه  درووست کردووه م شاره کی کوردی ئه زراندنی خه دامه
ر کاری  ن بۆ سه کان ناده ی کورده وه رانه گه  رگا به غداوه ی به تی تازه سه ن ده هیال له
  م شاره زگاکانی ئه داموو ده  له بی تازه ره  عه دان که وه  ئهوی هه  له شهیم هه، انۆیخ

  . زرنن دامه
موو  نی ههیو گۆر وه رانه  بۆ گه هی اسای ههیرکوک مافی  وانی که نی پارزگاو شاره نجوومه ئه
رووی  له،  کان درووست کراوه  هاورده به ره ی بۆ عه  تازانه و ناوچه و ناوی شارۆچکه ئه
نی  نجوومه ئه.  هی ن ارانهی بر جۆره و  تی کردنی له هیک توانای دژان هیچ الی ه وه شهیاسای

  نجام بدات که  ئه و کارانه غدا زۆر له تی به سه  بۆ ده وه رانه توان ب گه وانی ده شاره
  . رکوک ی باری که وه  هۆی ئاسانکاری بۆ ئاسای کردنه بته ده
  شداری له  به ه کهی بدا بی هاورده ره عه  رگای به هینابووانی  نی پارزگاو شاره نجوومه ئه
ی  نگدان رژه ده ان لهیشداربوون نگدان وبه  ده چوونکه،  ن  بکه هییم دووا کانی ئه بژاردنه هه

 بۆ  هی شی رگری وکشه که نجامه ئه، وانی نی پارزگاو شاره نجوومه  ئه  له وه کاته م ده کورد که
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ن بۆ  که موو کارک ده غدا هه ی به تدارانی تازه سه  ده که، رکوک  باری کهی وه ئاسایکردنه
  . ی وه بوونه ئاسای نه

   
 بۆ  وه رته گه ی ده که هیبت هۆ رۆژ ئاۆزتر وترسناکتر ده رۆژبه  که  م شاره ش لهیی ئاسا کشه

ش یزگاکانی ئاسا اموودهد ئستا له  تاکو ی که بانه ره و عه کان وئه هاورده به  ره هاوکاری عه
، عس رورستکان و بچۆکانی بهی ت ڵ گرووپه گه  لهان ماونیکان ر کاره سه س لهیوپۆل
نی پارزگاو  نجوومه  ئه هیبوا  ده هیبۆ، کات  خراپتر وترسناکتر ده که ان بارهیش وه مانه
چ گوێ ی ب ه هیبداان الیکان ر کاره سه ی له کانه و خه ن کات ئهیزووتر رکوک به وانی که شاره

  . غدا تی به سه کانی ده ارو وبۆچونهی بر دانک به
موو  هه دات بۆ رگاگرتن له ان دهیاسایکان مافکی  بژاردنه هه  له بی هاورده ره شداری عه به
ی  وه وامی و مانه رده  هۆی به بته رکوک وده ی باری که وه وکی کوردی بۆ ئاسای کردنه هه

  . رکوک  که ب لهیرع ی ته پرۆسه
تی  خزمه ا لهنھ  ته2007 بۆ سای  ی وه کردنهیئاسو دواخستنی  م جۆره  به که ی باره وه مانه  

 بۆ  کانی دوارۆژه روانی گۆرانکاری ورووداوه بی چاوه ره نی عه هیال،   بهیعر ی ته پرۆسه
شی  رکوک بۆ باوه ی که هو رانه گه  بۆ نه هیچ هۆک نینا هیگ ئه، 58ی  کردنی ماده ج نه جبه

  . کان بۆ کاتکی تر ه هاورد به ره ی عه وه رانه نجامدانی گه کوردستان و ئه
عفری تاکو  تی جه ر حکومه سه دام وساک به ر رووخانی سه سه ربوون به  ساڵ تپه3ی  کهی نز

 بۆ  وه ته راونه هی گ و کوردانه ئه،  کراوه ج نه  جبه58ی  کانی ماده نده  به چ کام لهیئستا ه
ان ی وه رانه  ئاسانکاری بۆ گه چ جۆرهیند ه موتی ناوه و حکه وه ته ان هاتوونهیرکوک خۆ که
  .  کردووه نه

تی  سه  ساڵ ده4ی   ماوه ن کهی تکی تازه روانی درووستکردنی حکومه موو چاوه  هه ئستا که
رکوک  کهوانی   پارزگاو شارهنی جومهن  ئهی ته سه و ده  ئه ستهیپو، بت ده وه  سته ده به
ن  هیال ار لهیهاوکاری وبررکردنی   ب چاوه که ی باره وه کردنهی بۆ ئاساکاربھنرێ تی به هی هه
  . غدا ڵ به گه ستوتی له نی کوردی به هیی ال وتنامانه و رکه ان ئه، یغدا به

نی یری شۆڤیی قوربانی ب  تهکا  دهرکوک  کهکان وتنامه جکردنی رکه روانی بۆ جبه چاوه
ین و  و به موو ئه  هه ر رامبه  به هیان نیندبوون ازی پابهی ن چ جۆرکیه  به ب که ره عه

  وست و وه هه وانه پچه کو به  به، رکوک  باری کهی وه کردنهی بۆ ئاسا وتنامانه ریکه
  .  هبیعر ی ته وامی پرۆسه رده  بهت خزمه لهنھا   تهانیکان کاره
  هاب شاه محمد وه
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